
YOUR PROFESSIONAL COLOR EXPERIENCE

Η MOOD είναι μία επαγγελματική σειρά για το χρώμα  
αλλά και την περιποίηση των μαλλιών!!! 



Γιατί να επιλέξετε την MOOD; 
Η υπόσχεσή μας είναι να υποστηρίξουμε τους κομμωτές στην ανάπτυξη μιας 
επιτυχημένης επαγγελματικής επιχείρησης, προσφέροντάς τους μια αυστηρά 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ σειρά προϊόντων, εύχρηστη, απλοποιημένη σε προσιτή τιμή. 

Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή στο κομμωτήριο τόσο για  
κομμωτές όσο και για πελάτες, μέσω εργαλείων που προωθούν την  
εμπιστοσύνη, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα να ανταποκρίνονται  
πλήρως στις προσδοκίες όλων των πελατών.  

H Mood  είναι μία κορυφαία εταιρία , προσφέροντας νέες σειρές με πολλές δυνατότητες χρήσης  
και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που ανταποκρίνεται σε όλους τους κομμωτές. 



HAIRCARE 

HAIRSTYLING  TECHNICAL 



Οξυκρέμ ή ενεργοποιητές είναι ο οξειδωτικός παράγοντας που επιτρέπει στην βαφή να λειτουργήσει σωστά και έτσι το χρώμα να 
μπορεί να διεισδύσει στην τρίχα. Τα οξυζενέ τα βρίσκουμε σε βαθμούς των 5, 10, 20, 30 και 40. Τι κάνει το καθένα από αυτά; 

  5 βαθμών οξυζενέ: Σε ξανοιγμένα μαλλιά σαν ρεφλέ μαλλιών ή για έντονα Toner. 

10 βαθμών οξυζενέ: Για βαφή στον ίδιο τόνο, να σκουρύνουμε ή για να πετύχουμε 100% κάλυψη λευκών μαλλιών. 

20 βαθμών οξυζενέ: Για βαφή στον ίδιο τόνο, να ανοίξουμε τα μαλλιά μέχρι 2 τόνους και για κάλυψη λευκών μαλλιών. 

30 βαθμών οξυζενέ: Για ανοίξουμε τα μαλλιά από 2-3 τόνους, σε ξανθιστικές βαφές και για την ανάμειξη με ντεκαπάζ. 

40 βαθμών οξυζενέ: Για ξάνοιγμα μαλλιών 4-5 τόνους, σε ξανθιστικές βαφές και για την ανάμειξη με ντεκαπάζ. 



Υπεροξείδιο του υδρογόνου (ΟΞΥΖΕΝΕ) με εξαιρετικά σταθερή βάση κρέμας. Φέρνει απαλότητα στα μαλλιά ενώ παράγει εξαιρετι-
κή οξείδωση. Η ποιότητα των καλλυντικών του προϊόντος έχει βελτιωθεί για να μειώσει τον κίνδυνο αλλεργιών στο ελάχιστο. 

ΜΙΞΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: Να χρησιμοποιείται σε μείγμα με βαφές μαλλιών ή ντεκαπάζ σύμφωνα με τις οδηγίες.           

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ : 30-40 λεπτά.                                                                                                                                              

ΞΑΝΘΙΣΤΙΚΑ 1: 2  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: Μέσος χρόνος παραμονής 35 ’ 

Blue / White Ντεκαπάζ : Αναλογία ανάμειξης 1: 2 
       ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΜΙΞΗ 
ΣΩΣΤΗ ΜΙΞΗ ΒΑΦΗΣ =Τέλειο αποτέλεσμα με σωστή κάλυψη, επιθυμητός τόνος χρώματος, φυσικό αποτέλεσμα,  
φυσική αντανάκλαση, άψογη λάμψη. 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΑΙΩΣΗ =Διαφορετικό αποτέλεσμα χρώματος,  λιγότερη κάλυψη, πιο ανοιχτός τόνος  ξεθωριασμένη  
απόχρωση, λιγότερες αντανακλάσεις. 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΡΑΙΩΣΗ = Διαφορετικό αποτέλεσμα, πιο σκούρος    τόνος χρώματος, φτωχό φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς λάμψη. 
ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΙΞΗ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ. 
ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ. 
  

TIPS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   MOOD 1:1 

  
  Στάνταρ Μίξη Οξυζενέ Χρόνος Παραμονής 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΑΦΗ 50 ml βαφή 50 ml 20 ° 35 min 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΟ 50 ml βαφή 50 ml 10 ° 30 min 

ΡΕΤΟΥΣ 

  

50 ml βαφή 50 ml 20 ° 25 min ρίζα 10 min άκρη 



Προσθέστε 7γρ στα 80γρ μίξης βαφής (βαφή με οξυκρέμ), σε 100ml μίγματος  9-10γρ, σε 120γρ μίγματος 11-12γρ. 
Ιδανικό για να αποφύγετε τους λεκέδες από την βαφή στο δέρμα, με τα δάχτυλα σας  απλώσετε μικρή ποσότητα προϊό-
ντος στο στεφάνι και τους κροτάφους της πελάτισσας σας. 
Συσκευασία των 400ml για 57 εφαρμογές. 



PROFESSIONAL MOOD 3D HAIR COLOR 100ml 
 Η βαφή μαλλιών της MOOD είναι μία πλήρη σειρά, με πλούσια ζωντανά  
      χρώματα μόδας, αλλά και υψηλού ανοίγματος  ξανθές αποχρώσεις μόδας  
      highlift Blondes. 
 Όλα τα χρώματα είναι αναμίξιμα και σας δίνουν ατελείωτες χρωματικές  
      δυνατότητες. 
ΒΑΦΗ MOOD ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Οι επαγγελματικές βαφές μαλλιών της Mood,  είναι σχεδιασμένες  για να  
συμπληρώνουν  η μία την άλλη, να δημιουργεί   μοναδικές αποχρώσεις,  
να προσαρμόζετε στις υπηρεσίες του επαγγελματία, για κάθε τύπου μαλλιών  
πάντα εγγυάται την αξιοπιστία, καθώς την λάμψη των μαλλιών αλλά και την  
πλήρη κάλυψη λευκών μαλλιών.  
Βαφές μαλλιών MOOD με κορυφαία ποιότητα πρώτων υλών:  
Καθαρές χρωστικές ουσίες μικρομορίων  χρώματος, που διαπερνούν βαθειά  
στην τριχοειδή ίνα για να δώσει την τρίχα πολύ έντονες και φωτεινές αντανακλάσεις.  
Με το χαμηλότερο ποσοστό της αμμωνίας και εμπλουτισμένη με πλούσια φυσικά εκχυλίσματα: 
 Εκχυλίσματα Granberry, που περιέχει πλούσια φυσική βιταμίνη C και τανίνες, δρα ως  
      αντιοξειδωτικό και παρατείνει τη μακροζωία του χρώματος. 
 Εκχυλίσματα Quinoa,  για την προστασία και την αναδόμηση αλλά και υπέροχη λάμψη των μαλλιών.  
Αυτά τα δύο φυσικά εκχυλίσματα αλληλεπιδρούν με άλλα ειδικά συστατικά που επιτρέπουν καλύτερη  
εισχώρηση των μικρό μορίων του χρώματος στην τρίχα, δημιουργώντας ένα πλούσιο και έντονο  
αποτέλεσμα με υπέροχες βαθιές αντανακλάσεις 3D του χρώματος. 



PROFESSIONAL MOOD 3D HAIR COLOR 100ml 
Καλλυντική τεχνολογία 3D κατά του ξεθωριάσματος, σε 84 αποχρώσεις. 
 Άριστη κάλυψη  
 Απίστευτη λάμψη με εξαιρετικά μακράς διαρκείας χρώμα  
 Δερματολογικά ελεγμένη, χωρίς PARABENS, SODIUM CHLORIDE, SLES, SLS, 

SILICON 
 Πλούσια χρωστική ουσία με μικρομόρια. 
 Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αμμωνία 
 Πλούσια έλαια και φυσικά εκχυλίσματα Cranberry και Quinoa 
 Νέα τεχνολογία κατά του ξεθωριάσματος του χρώματος 
 Τέλεια αντιστοίχηση στις αποχρώσεις 
 Βαθιά διείσδυση και συνολική κάλυψη σε λευκά μαλλιά 
 Ενυδάτωση και προστασία σε μαλλιά και δέρμα 
 Πολύ λαμπερό, φωτεινό, ζωντανό χρώμα με 3D αντανάκλαση 
 Αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια 
 Πολύ-εφαρμογή σωληνάριο των 100 ml. 
 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ : 30-40 λεπτά  
ΞΑΝΘΙΣΤΙΚΑ 1: 2  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ: ΜΕΓΙΣΤΟΣ  45-50 λεπτά. 
 
Χωρίς Paraben ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ / στα εργαστήρια Prochemia 
(Ιταλίας).  
Πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 



COLOR WHEEL Κάθε εταιρία έχει τον δικό της τρόπο , τα δικά της κλειδιά στον  
κύκλο χρωμάτων.  
Ενώ τα φυσικά χρώματα κωδικοποιούνται με παρόμοιο  τρόπο  
οι αποχρώσεις και οι τόνοι μπορεί να διαφέρουν  
από την μία εταιρία στην άλλη. 
 
Στις βαφές Mood το πρώτο ψηφίο  αναφέρετε   
στην βάση  του φυσικού χρώματος των μαλλιού 
Βασικό 1:   Μαύρο 
Βασικό 3:   Καστανό Πολύ  Σκούρο 
Βασικό 4:   Καστανό Σκούρο 
Βασικό 5:   Καστανό 
Βασικό 6:   Καστανό Ανοιχτό 
Βασικό 7:   Ξανθό Σκόυρο 
Βασικό 8:   Μεσαίο Ξανθό 
Βασικό 9:    Ξανθό 
Βασικό 10:  Ξανθό Ανοιχτό 
Οι ξανθιστικές Αποχρώσεις  
αναφέρονται με τα νούμερα 12. 
 
Τονικό δεύτερο νούμερο τόνος όνομα 
0 Φυσικό / 1 Σαντρέ / 2 Μπεζ / 3 Χρυσό /  
4 Χάλκινο / 5 Κόκκινο / 6 Μαόνι /  
7 Βιολετί / 8 Καστανό / 9 Λαδί 



ΞΑΝΟΙΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ 
Τα μαλλιά από τη φύση τους έχουν χρώμα, που οφείλεται σε ειδικές χρωστικές ουσίες στην ίνα τρίχας που ονομάζεται μελανίνη.  
Κατά την διαδικασία ξανοίγματος η καφέ βάση θα εξαφανιστεί γρήγορα. •Αυτό θα αποκαλύψει ένα ζεστό κόκκινο χρώμα, το ο-
ποίο στη συνέχεια φωτίζει με πορτοκαλί και τελικά σε κίτρινο.  
Τα χρωστικά μόρια που έχουμε στο ξάνοιγμα του χρώματος, αναφέρονται ως χαμηλοί χρωματικοί τόνοι.  
Επίπεδο χαμηλού τόνου / Εξουδετέρωση τόνου 
10 Very pale                   Yellow Violet 
  9 Pale Yellow             Violet 
  8 Yellow                    Violet 
  7 Orange Yellow              Blue/Violet 
  6 Orange                      Blue 
  5 Red/Orange              Green/Blue 
  4 Red                           Green 







Ο ακριβής  υπολογισμός  του ποσοστού των λευκών μαλλιών είναι το κλειδί της επιτυχίας για την καλύτερη κάλυψη τους . 
Απαραίτητη γνωμάτευση της κατάστασης και του ποσοστού των λευκών μαλλιών 
• Όταν έχουμε μικρότερο ποσοστό του 40% λευκών δεν χρησιμοποιούμε βάση.  
Όταν τα ποσοστά λευκών είναι μεταξύ  45% – 75%, προσθέτουμε 25% βάση 
            (παράδειγμα : 25 ml 6 + 75 ml 6.4 + 20 vol ή 10 vol). 
Όταν τα ποσοστά λευκών είναι μεταξύ  75% - 100%, προσθέτουμε 50% βάση  
(παράδειγμα: 50 ml 6 + 50 ml 6.4 + 20 vol  ή 30 vol). 
Έξτρα δυνατά φυσικά .00 - με πολύ ισχυρά χρωμομόρια και  χαρίζει την πιο ιδανική 100% κάλυψη λευκών ακόμη και στα πιο 
δύσκολα μαλλιά. 
Σε περιπτώσεις πολύ δύσκολων μαλλιών που θέλουμε να σκουραίνουμε ή που θέλουμε καλύτερη κάλυψη των λευκών          
χρησιμοποιούμε  οξυκρέμ 10 vol. 









Είναι ένα μοναδικό προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Πρόκειται για μια κρέμα σχεδιασμένη, για να ενισχύσει  τον τόνο και να δόση 
ανοιχτότερη απόχρωση στο χρώμα.  
Το μοναδικά σχεδιασμένο σε κρέμα 0/0 (Έξτρα Λευκός ενισχυτής) βοηθάει τον επαγγελματία στην υπηρεσία χρωματισμού,   
προσθέτοντας 0-15 γραμμάρια επιπλέον 0/0  στην μίξη της βαφής ανεβάζουμε την δύναμη της  μέχρι 1 τόνο.      



0.0 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΩΤΗ! 
Πώς να το χρησιμοποιήσετε: 
 Αφαιρέστε παλιό χρώμα από τα μαλλιά ή χρώμα που δεν σας αρέσει, αφαιρεί 1 με 2 τόνους ανάλογα το οξυκρέμ 

και τον χρόνο που θα το αφήσετε. Μίξη 1:2 50γρ 0.0  και 100γρ οξυκρέμ 40 βαθμών με χρόνο παραμονής έως 50 
λεπτά. 

 Σε κόκκινες αποχρώσεις προσθέτοντας 10% με 20%  0/0, αυξάνει την λάμψη, κλειδώνει το χρώμα, κάνοντας τα 
και πιο ανθεκτικά στο ξεθώριασμα με τα λουσίματα. 

 Μόνο του ξανοίγει το χρωματισμό των φυσικών μαλλιών, προσφέρει καλό άνοιγμα με αποτελέσματα 3-4 τόνους με 
οξυκρέμ 30vol ή 40 vol, αναλογία 1:2.  

 Μετά την βαφή το 0/0 με οξυκρέμ 10vol, αναλογία 1:1, για 3-5 λεπτά, χαρίζει έξτρα γυαλάδα στο μαλλί. 



 Σε πολύ δύσκολα γκρίζα μαλλιά, ενισχύει την κάλυψη των λευκών μαλλιών και εξαφανίζει τις σκιές.  
    Προσθέτοντας στο μείγμα με το βασικό χρώμα (10% με 20% από το 0/0, οξυκρέμ 10vol αναλογία 1:1), βοηθάει στην   
    ισορροπία του χρώματος και στις τυχόν διχρωμίες και επίσης διευκολύνει στην κάλυψη λευκών. 
 Σε οποιοδήποτε μίγμα βαφής (10% με 20% από το 0/0, αναλογία οξυκρέμ 1:1), χαρίζει πιο ανοιχτή και ζωντανή      

απόχρωση μέχρι και +1 τόνο. 
 Σε υπέρ ξανθιστικές αποχρώσεις προσθέτοντας έως 50% από το 0/0 (25γρ βαφή + 25γρ 0/0, αναλογία 1:2)            

με 40 volume  οξυκρέμ ανεβάζετε +1 τόνο την δύναμη του ξανοίγματος των μαλλιών. 



ΜΠΛΕ-ενισχύει τις σαντρέ αποχρώσεις, μειώνει το πορτοκαλί χρώμα. ΚΟΚΚΙΝΟ- ενισχύει τις κόκκινες  αποχρώσεις, μειώνει το 
πράσινο χρώμα. ΒΙΟΛΕ- ενισχύει τις μαόνι  αποχρώσεις, μειώνει το κίτρινο χρώμα. ΠΡΑΣΙΝΟ - μειώνει το κίτρινο ανεπιθύμητο 
χρώμα. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ- ενισχύει τια χάλκινες αποχρώσεις. 
 Διορθωτές που χρησιμοποιούνται για να αποβάλουν μια ανεπιθύμητη απόχρωση στο χρώμα των μαλλιών (προσθέτουμε το 

ποσοστό στο τελικό μίγμα βαφής). 
 Ενισχυτικά για να ενισχύσουν την απόχρωση, ενεργούν με την οξείδωση, αναμειγνύονται με τo χρώμα ανάλογα έως και 

25%,  για να ενισχύουν ή να ισορροπήσουν τις αποχρώσεις του χρώματος. 
 Χρώμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους, αναλογία 1:1 με οξυκρέμ 10vol, μόνο σε τόνο ανοιχτότερο δίνουμε ειδικά 

εφέ με έντονο χρώμα. Όσο πιο φωτεινό το χρώμα των μαλλιών τόσο πιο έντονος ο χρωματισμός στο τελικό αποτέλεσμα. 





Υπέρ Ξανθιστικά χρώματα 11 & 12  
Υπέροχα ξανθά που θα σας καταπλήξουν με το  αποτέλεσμα τους, δεν θα τα αποχωριστείτε ποτέ, γιατί οι ξανθιές θέλουν το  
τέλειο ξανθό.  
 Ξανθιστικά μίξη  1: 2     
 Ανάμιξη με οξυκρέμ 30vol ή 40vol.  
 Ξάνοιγμα έως 4 τόνους  
 Χρόνος παραμονής : 45 50 λεπτά 
΄  Χρώματα με 11 ξανοίγουν 3-4 τόνους μίξη με οξυκρέμ 30vol ή 40vol και μέγιστο χρόνο   παραμονής  45 λεπτά. 
   Χρώματα με 12 ξανοίγουν 4 τόνους μίξη με οξυκρέμ 30vol ή 40vol και μέγιστο χρόνο   παραμονής  50 λεπτά. 
Ενισχύστε το ξάνοιγμα του τόνου του χρώματος προσθέτοντας Λευκό ενισχυτή 0.0 σε ποσοστό έως 50%. 



ΝΤΕΚΑΠΑΖ μαλλιών MOOD 
Dust-Free με μοναδική φόρμουλα που εμποδίζει  
τους ανεπιθύμητους τόνους.  
Ασφαλή ξάνοιγμα, εμπλουτισμένο με μαλακτικά  
συστατικά που αποτρέπουν την αφυδάτωση των μαλλιών. 







ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 
Επαγγελματικό σαμπουάν με βελτιωμένες 
αντι-κίτρινες ιδιότητες  
MOOD Silver Specific PROFESSIONAL 
shampoo | 1000ml 



MOOD PAINT COLORS 100ml 
 
Καθαρά χρωμομόρια για απευθείας χρωματισμό των μαλλιών. 9 έντονα χρώματα μαλλιών,     
με άμεσο ημιμόνιμο αποτέλεσμα, με την μέγιστη διάρκεια του χρώματος στα μαλλιά.  

Όλα τα χρώματα μπορούν να αναμιχθούν και να δημιουργήσουν απεριόριστους έντονους ή  
παστέλ χρωματισμούς. Έντονες βαφές μαλλιών, αποκτούν παιχνιδιάρικη διάθεση!                
Δημιουργήστε το δικό σας χρώμα ή ακολουθήσετε μία από τις προτάσεις μας.  

Aπευθείας χρήση στα μαλλιά χωρίς προσθήκη οξυκρέμ.  

Αποδίδει λαμπερά έντονα ή παστέλ χρώματα που δεν ξεθωριάζουν και έχουν         
super διάρκεια στην απόχρωση  



ΧΡΗΣΗΣ: Φόρεσε γάντια. Απλώστε σε λουσμένα, στεγνωμένα με πετσέτα μαλλιά και αφήστε το για 15 λεπτά το πολύ.  

Ξεπλύνετε καλά χωρίς σαμπουάν, απλώστε ένα μαλακτικό, ξεπλύνετε και χτενίστε.  

Χρησιμοποιήστε το σε ντεκαπαρισμένα μαλλιά για να έχετε έντονα αποτελέσματα.  



Διαδραστική εργασία: Σας δίνουμε  μίξεις για τις επερχόμενες τάσεις της μόδας, τα χρώματα Paint  color 

μπορούν να αναμιχθούν Μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μια τεράστια γκάμα χρωμάτων. 

Το χρωματολόγιο δεν περιλαμβάνει μόνο τις 9 αποχρώσεις χρωμάτων, αλλά και 9 προτάσεις μίξης, για να 

χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για να εκτοξεύσετε τη δημιουργικότητά σας!  

MOOD PAINT COLORS 100ml 



MOOD EDUCATION TONE & GO REFRESH - Ιδανικό για χρώμα συντήρησης, σε   
πορώδη μαλλιά ή ντεκαπαρισμενα μαλλιά - εάν  
θέλετε 2 τόνους  πιο σκούρα, θα χρειαστεί να  
βάψετε ξανά τα μαλλιά.  

TONE - Το καλύτερο μετά από μια υπηρεσία     
ντεκαπαζ, για να προσθέσετε έναν νέο τόνο.       
Το τονωτικό ρεφλέ μπορεί επίσης να γίνει για να 
βελτιώσει το φυσικό χρώμα των μαλλιών. 

DARKEN–  Για να σκουρύνετε μέχρι 2 τόνους,    
κάνετε  απ’ ευθείας με το χρώμα που θέλετε, εάν 
θέλετε  περισσότερο από 2 τόνους θα χρειαστεί 
να βάψετε ξανά τα μαλλιά και να έχετε ένα     
σταθερό στο χρώμα αποτέλεσμα.  



REFRESH: ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΟ 

TONE: ΤΟΝΟΣ ΧΡΏΜΑΤΟΣ 

DARKEN: ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ ΤΟΝΟ 

Δημιουργήσετε απεριόριστους χρωματικούς     τόνους στα μαλλιά, είτε για      
φρεσκάρισμα, είτε για ένταση του τόνου, είτε για να σκουρύνετε μαλλιά θαμπά 
που δεν έχουν  ένταση και  χρωματικό τόνο. Δώστε λάμψη και ένταση.  

Εκτός από τις βαφές με διπλά χρωμομόρια .00 και τις υπέρ ξανθιστικές βαφές, 
παίξτε με όλες  τις υπόλοιπες βαφές MOOD μίξη 1:1 και 5vol  ή 10vol οξυκρέμ, 
χρόνος 5 έως 20 λεπτά. 

Παίξτε με τα TONER MOOD μίξη 1:1,5 και 5vol  οξυκρέμ, χρόνος 5 έως 20 λεπτά. 

MOOD EDUCATION TONE & GO 



Η τεχνική κάλυψης μαλλιών με λευκά λειτουργεί λόγω του επιπλέον % αμμωνίας.  

Αυτή η τεχνική  εφαρμόζετε  όταν υπάρχουν ζώνες λευκών μαλλιών. ΔΕΝ συνιστάται όταν υπάρχουν φυσικά 
μαλλιά. 

Η προ-χρώση είναι τέλεια όταν υπάρχουν λευκές περιοχές που έχουν δύσκολα μαλλιά για να πιάσουν χρώμα. 



Εάν τα μαλλιά είναι ανοιχτόχρωμα περισσότερο από 2 τόνους από τον επιθυμητό τόνο,  
η τεχνική του σταρώματος είναι απαραίτητη. 

Τι θα συμβεί εάν δεν κάνουμε στάρωμα?   

Θαμπό αποτέλεσμα. Μειωμένη αντοχή χρώματος. Πιθανότητα γκρι ή πρασινωπής απόχρωσης πάνω στα μαλλιά 

Αφήστε για 20 λεπτά 











ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΏΝ MOOD 



ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING ΜΑΛΛΙΏΝ MOOD 



Mood Hair Colour Greece 

www.zidapro.gr 
 


